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 Desigo™ PX  
 Panel operatora 

BACnet / LonTalk 
PXM20

  
  Panel operatora z możliwością podłączenia do sieci, przeznaczony do prezentacji 

danych i obsługi jednego lub wielu sterowników Desigo PX. 
 Wyświetlacz o dużej rozdzielczości z ustawianym kontrastem 
 Energooszczędne podświetlenie LED (seria D i wyższa) 
 Łatwa obsługa za pomocą przycisków i bezpośredni dostęp do niezbędnych 

informacji o instalacji 
 Podstawowa obsługa i prezentacja funkcji instalacji (obsługa alarmów, 

programy czasowe, kalendarze, ustawianie wartości zadanych, wyświetlanie 
aktualnych wartości, etc.) 

 Generowanie komunikatów alarmowych akustycznych i/lub wizualnych  
 Rejestrowanie danych i prezentacja graficzna online 
 Kompleksowa ochrona przed dostępem w całym systemie Desigo 
 Możliwość dodawania i usuwania nowych użytkowników 
 Automatyczne wylogowanie 
 Wykresy krzywych grzewczych 
 Ustawianie daty i czasu systemowego 
 Pomoc kontekstowa 
 Możliwość montażu na modułowym sterowniku PXC..-U lub oddzielnie 
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Zastosowanie 

Panel operatora PXM20 umożliwia wygodną prezentację danych i obsługę sterowników 
Desigo PX przez sieć komunikacyjną z protokołem BACnet. Wyświetlacz do prezentacji 
grafiki i tekstów oraz bezpośredni dostęp za pomocą przycisków zapewniają obsługę 
przyjazną dla użytkownika. 

Funkcje 

Wszystkie wielkości widoczne w systemie mogą być wyświetlane zgodnie z 
definiowanym profilem operatora. Do typowych informacji i funkcji prezentowanych na 
wyświetlaczu należą: 

 Wyświetlanie bieżących wartości  
 Ustawianie wartości zadanych i parametrów 
 Wyświetlanie komunikatów błędów i komunikatów związanych z obsługą instalacji 
 Prezentowanie list alarmów i pojedynczych komunikatów alarmowych z możliwością 

potwierdzania oraz / lub resetowania 
 Obsługa programów czasowych (programy 7-dniowe i wyjątkowe) 
 Przełączanie trybów pracy instalacji 
 Wprowadzanie identyfikatora login i hasła dostępu 

Panel operatora jest wyposażony w system generowania komunikatów alarmowych z 
sygnalizacją akustyczną i wizualną. 
 
Panel operatora PXM20 jest przeznaczony dla użytkownika końcowego, dlatego przy 
jego projektowaniu główną uwagę skupiono nie na prezentowaniu jak największej ilości 
informacji, lecz na tym, żeby przedstawianie i obsługa informacji odbywały się w 
sposób intuicyjny, możliwie najprostszy i najbardziej przejrzysty. 

 Wszystkie informacje tekstowe są wyświetlane w postaci czytelnych i przejrzystych 
tekstów w wybranym języku. 

 Dla ułatwienia orientacji w systemie w dwóch górnych liniach (nagłówka) zawsze 
wyświetlany jest aktualnie obsługiwany system obsługi budynku albo aktualnie 
realizowana funkcja. 

 Przyjęta koncepcja działania panelu operatora umożliwia wybranie – bezpośrednio, 
w dowolnej chwili, poprzez naciśnięcie przycisku klawiatury - informacji o instalacji 
pokazanych w danym wierszu (przyciskami bezpośredniego dostępu). 

 Wszystkie ustawienia i wykonane zmiany (np. w grafikach) można śledzić 
bezpośrednio na wyświetlaczu (np. obrazy graficzne programów czasowych). 

 Przyjęta podstawowa koncepcja pracy panelu daje też możliwość wywoływania w 
dowolnym czasie wszelkich informacji i funkcji Pomocy (przyciskiem info).  
 

Funkcjonalność  PXM20 jest szczegółowo opisana w następującej dokumnetacji: 

Panel operatorski PXM20 / PXM20-E, Podręcznik użytkownika, CM110754en. 

 

Podręcznik użytkownika 

Zasada działania 
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1 Wyświetlacz 
2 Przyciski nawigacyjne (przyciski dostępu bezpośredniego oraz klawisze 

PageUp/PageDown): 
 Przyciski bezpośredniego dostępu umożliwiają bezpośredni dostęp do odpowiedniej linii. 

Dostępne funkcje: 
 – Wybór wartości i rozpoczęcie ustawiania wartości 
 – Zatwierdzenie nowej wartości 
 – Funkcja Start  
 – Otwarcie obiektu 
 Przyciski PageUp i PageDown służą do przewijania stron, jeżeli wartości do wyświetlania 

jest więcej, niż można pokazać na jednej stronie wyświetlacza. 
3 Dioda alarmów: W przypadku, gdy w systemie jest stan alarmowy, dioda alarmowa 

świeci się lub miga. 
4 Przyciski PageUp i PageDown 
5 Przyciski edycyjne: Przyciski te umożliwiają modyfikowanie wybranych wartości (są to 

przyciski <+> i <–>) oraz przycisk potwierdzenia (<>). 
6 Przycisk ESC (Undo i GoUp): Proces edytowania wartości można anulować przyciskiem 

Undo (ponownie wyświetli się poprzednia wartość). Natomiast przycisk GoUp wybiera 
obiekt znajdujący się na wyższym poziomie hierarchii. 
Przycisk ten znajduje się między przyciskami nawigacyjnymi i edycyjnymi ponieważ, 
funkcjonalnie, należy do obu tych kategorii. 

7 Przycisk Info<?>: Przycisk ten służy do wyboru trybu informacji, który ma być 
uwzględniony przy następnym kliknięciu klawiatury. 

 
Podobna do drzewa struktura menu jest zazwyczaj różna dla różnych programów 
aplikacyjnych. Nawigacja w obrębie struktury menu jest oparta na tzw. procedurze 
ClickDown (przechodzenia do niższych poziomów) przy użyciu przycisków 
nawigacyjnych. 

 
Kiedy panel operatorski PXM20 odbiera alarm lub zdarzenie, na wyświetlaczu 
automatycznie wyświetla się okno z odpowiednimi informacjami. 

 
Wystąpienie alarmu w systemie jest sygnalizowane miganiem diody alarmowej. Po 
potwierdzeniu wszystkich alarmów dioda zaczyna świecić światłem stałym. Alarm 
akustyczny jest funkcją opcjonalną i może uaktywniać się w chwili wystąpienia alarmu. 
 
Alarmy są rejestrowane w aplikacji AlarmViewer. Rekord rejestru zawiera symbol 
alarmu, jego opis oraz znacznik czasu/daty, przedstawione w porządku 
chronologicznym. W aplikacji AlarmViewer można ustawić maskę dla potwierdzanych 

Wskaźniki i elementy 
operatorskie 

Ogólna obsługa i 
prezentacja 

Alarmy i zdarzenia 

Alarm wizualny i 
akustyczny 

Aplikacja AlarmViewer 
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alarmów. Po potwierdzeniu rekord alarmu usuwany jest z aplikacji, nadal jednak 
pozostaje na liście rekordów historycznych. W historii alarmów można obejrzeć 
dodatkowe szczegółowe dane (np. wyłączony z użytkowania, usunięty, strefa 
nieczułości, aktualna wartość, etc.) 
Historia alarmów w panelu operatora PXM20 może zawierać maksymalnie 60 zapisów; 
starsze rekordy są kasowane. 
 
Kreator programów czasowych daje użytkownikowi możliwość definiowania momentów 
załączania i wyłączania oraz programowanie zmian wartości zadanych w zależności od 
czasu. 
Kreator zawiera program 7-dniowy i program dni wyjątkowych. 
 
 

 

Posługując się przyciskami nawigacyjnymi i 
edycyjnymi program 7-dniowy bardzo łatwo 
można utworzyć, zmodyfikować, usunąć i 
skopiować. Dla każdego dnia programuje się 
indywidualny harmonogram ("road map").  

 
 

 

Kliknięcie pola EXCEPTION OVERVIEW w 
programie 7-dniowym (patrz wyżej) 
spowoduje pojawienie się kalendarza dla 
aktualnego miesiąca. Dni, których dotyczy 
zdarzenie wyjątkowe są wyświetlane w 
odwróconych kolorach. Kalendarze 
pozostałych miesięcy można wywoływać 
górnym przyciskiem bezpośredniego dostępu.  

 
W programie dni wyjątkowych do tworzenia, modyfikowania i usuwania dni 
wyjątkowych również używane są przyciski nawigacyjne i edycyjne. Możliwe jest 
definiowanie pojedynczych dni (np. dni wolnych od pracy w banku), jak również 
przedziałów czasu (np. okresów wakacyjnych). 
Kliknięcie pola EXCEPTIONS powoduje wyświetlenie listy wszystkich 
zaprogramowanych dni wyjątkowych. 

 
 
Panel operatora PXM20 udostępnia użytkownikowi pięć kanałów do rejestrowania 5 
punktów danych.   

Prezentowanie rejestrowanych danych może odbywać się na trzy sposoby: 
1 W postaci obrazu graficznego, statycznego:  Na tym obrazie (wykresie) wszystkie 

wartości wybranego punktu danych zarejestrowanego w panelu operatora PXM20 
wyświetlane są w postaci wykresu statycznego. 

2 W postaci obrazu graficznego online: Na obrazie graficznym (wykresie) online wartości 
są wyświetlane na wykresie dynamicznie, w czasie rzeczywistym.  

Programy czasowye 

Program 7-dniowy 

Programy dni 
wyjątkowych 

Rejestrowanie danych 
w trybie online  
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3 W postaci listy: Wartości są wyświetlane nie na wykresie, lecz w postaci listy. 
 
Do przełączania w tryb Info służy przycisk Info. W trybie Info można wywołać dwa 
rodzaje informacji: 
 Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku Info wyświetlane są ogólne informacje o 

aktualnie wyświetlonym obiekcie (np. pełna ścieżka dostępu, opis tekstowy obiektu). 
 Naciśnięcie przycisku bezpośredniego dostępu w trybie Info spowoduje wyświetlenie 

informacji o obiekcie lub wartości dla wybranej linii. 

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje opuszczenie trybu Info. 
 
 
 Logowanie po wprowadzeniu hasła do edytora znaków 
 Wyświetlanie i obsługa zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikom 
 Definiowanie uprawnień użytkowników podczas konfigurowania Desigo PX  
 Logowanie zawsze powiązane z lokalizacją 
 Alarmy 
 – Wyświetlanie alarmów w zależności od uprawnień użytkowników 
 – Obsługa alarmów zgodnie z uprawnieniami użytkowników 
 Wylogowanie 
 
Jeżeli w ustalonym czasie operator nie wykona żadnej czynności, spowoduje to 
automatyczne wyłączenie urządzenia i wygaszenie wyświetlacza. 
Naciśnięcie dowolnego przycisku automatycznie powoduje ponowne uaktywnienie 
urządzenia i podświetlenie wyświetlacza. 
 
Panel operatora jest dostarczany w angielskiej wersji językowej. Ustawienie języka 
można zmienić na jeden z następujących: holenderski, francuski, niemiecki, włoski i 
szwedzki. 
 

Zamówienie 

1 Panel operatora PXM20 

Urządzenia współpracujące  

Urządzenie Typ Karta kat. 
Sterownik kompaktowy PXC... N9211 
Sterownik modułowy PXC...-U N9221 
Sterownik kompaktowy PXC....D lub PXC...-T.D N9215 
Sterownik modułowy PXC....D N9222 

Akcesoria 

Opis Typ 
Kabel podłączeniowy (CAT5), długość 3.0 m (oddzielne zamawiany) PXA-C1 
Adapter RS232 – RJ45 do podłączenia PXA-C1 do PC (oddzielne zamawiany) PXA-C2 
Ramka montażowa do zabudowy na elewacji szafy (oddzielne zamawiany) PXA-H1 

 
Konstrukcja 

Panel operatora PXM20 jest umieszczony w mocnej plastikowej obudowie, 
przystosowanej do różnych sposobów montażu.  
Wszystkie wskaźniki i elementy sterujące są zamontowane na panelu czołowym 
urządzenia (patrz strona 2). 
Elementy do podłączenia sterowników znajdują się w tylnej części urządzenia (patrz 
strona 7). 

Tryb Info  

Ochrona dostępu 

Automatyczne 
wylogowanie i tryb 
uśpienia 

Wersje językowe 
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Montaż 

Panel operatora PXM20 jest przystosowany do montażu elewacyjnego w szafach 
sterowniczych lub panelach pionowych (np. zdalnych pulpitach sterowniczych, itp.), 
a także do montażu zatrzaskowego na standardowych szynach montażowych DIN. 
Panel PXM20 może być też montowany bezpośrednio na każdym sterowniku 
modułowym. 

Uruchomienie 

 
 Urządzenie obsługuje tylko I/O, które nie są skonfigurowane, np.  dedykowane I/O 

w sterownikach kompaktowych oraz I/O modułów PTM. Nie są obsługiwane UI i I/O 
modułów TX-I/O. 

 Dlatego preferowaną metodą testu okablowania jest narzędzie  Point Test 
Tool. 

 
Uruchomienie przed zaprogramowaniem: 
Podczas testu okablowania czytane są wszystkie I/Os sterowników kompaktowych i 
modułowych (w przypadku gdy moduły posiadają wtyki adresowe). Ponadto, test 
okablowania umożliwia nadpisywanie wyjść, co oznacza, że można załączać 
wentylatory, pompy, forsować położenia zaworów itp. 
Wyjścia utrzymują swój stan tak długo, jak sterownik jest zasilany. 
Firmware można załadować poprzez interfejs RS232. 
 

Utylizacja 

 

Urządzenie jest traktowane jako odpad elektroniczny, w rozumieniu europejskiej 
dyrektywy 2012/96/EC (WEEE), dlatego nie może podlegać likwidacji w sposób 
stosowany w przypadku nieposortowanych odpadów komunalnych.  
Przy likwidacji, należy stosować się do obowiązujących przepisów krajowych. 
 

Dane techniczne 

Ogólne dane urządzenia Napięcie robocze 24 V AC ± 20 % 
  Bezpieczne napięcie niskie SELV  
  Niskie napięcie bezpieczne PELV HD 384 
  Częstotliwość 50/60 Hz 
   
 Pobór mocy  Seria D i dalsze Do Serii C 
  AC 24 V max. 3 VA max. 12 VA 
  DC 12 max. 6 W max. 5 W 
 Bezpiecznik wewnętrzny Termiczny, z automatycznym resetem 
Dane operacyjne Procesor główny Power PC 
 Procesor komunikacyjny  Neuron 3150 
 Zachowanie danych w przypadku awarii 

zasilania 
 

  Aplikacje i parametry (pamięć fleszowa) > 10 lat 
Klawiatura Typ Klawiatura z plastikową membraną i 

punktem nacisku  
 Powierzchnia klawisza 7 x 7 mm 
 Nacisk przełączający 2.1 N 
 Przesuw klawisza 0.6 ... 0.7 mm 
 Trwałość > 1 milion naciśnięć 

Test okablowania 

Uruchamianie bez 
przełączania 

Załadowanie 
firmware’u 



7/8 

Siemens Panel operatora PXM20 CA1N9231pl_04 
Building Technologies  06.01.2015 

 Materiał, membrana czołowa Poliwęglan 
 Materiał, styki Srebro przewodzące,  

wciskane tarcze pozłacane 
Wyświetlacz Parametry mechaniczne  
  Wyświetlacz LCD  F-STN, czarno-biały 
  Pole wyświetlania 123 x 68 mm 
  Liczba punktów 240 x 128 punktów 
  Wielkość punktu 0.47 x 0.47 mm 
  Powierzchnia punktu 0.50 x 0.50 mm 
 Parametry optyczne  
  Skala kontrastu 20 : 1 
  Kąt widzenia ± 40° 
  Kierunek widzenia na godzinie 6.  
 Podświetlenie Seria D i dalsze do Serii C 
  Type LED CCFL (lampa fluorescencyjna z zimną 

katodą) 
  Jasność 150 cd/m2 60 cd/m2 
  Czas narastania dla 

lampy 
0 s 5 min = jasność 80% 

  Trwałość lampy 50'000 godz..  
= jasność 50 %  

20'000 godz. = jasność 64 %  

    
Interfejs LON  Transceiver FTT-10A 
  Szybkość transmisji 78 kBit/s 
  Protokół BACnet 
Interfejs RS232 Bity danych 8 
 Parzystość None 
 Bity stopu 1 
 Prędkość transmisji 115,2 kBit/s 
 Protokół Xon / Xoff 
Sposoby montażu – – Do montażu w szafach sterowniczych, zdalnych pulpitach sterujących, etc. 
 – – Na szynach DIN  
 – – Bezpośrednio na sterownikach modułowych  
Przyłącza Patrz strona 7  
Standard ochrony obudowy Standard ochrony zgodnie z EN 60529 IP 40 (zabudowany), inaczej IP30 
Klasa ochrony Klasa ochrony izolacji III 
Warunki otoczenia Praca normalna Klasa 3K5 wg IEC 721 
  Temperatura 0 ... 45 °C 
  Wilgotność < 85 % wzgl. 
 Transport Klasa 2K3 wg IEC 721 
  Temperatura – 25 ... 65 °C 
  Wilgotność < 95 % wzgl. 
   
Standardy, dyrektywy 
i aprobaty 

Standard produktu 
Automatyczne elektroniczne urządzenia 
sterujące domowego użytku i podobnych 

EN 60730-1 

   
 Zgodność elektromagnetyczna (EMC) 

(zakres zastosowania) 
Przemysłowe i domowe 

 Zgodność EU (CE) CM1T9231xx  *) 
 Aprobata UL  UL 916, http://ul.com/database 
Zgodność środowiskowa Deklaracja środowiskowa produktu CA2E1641  

zawiera dane zgodności RoHS, komponentów 
materiałowych, pakowania, ochrony 
środowiska, likwidacji 

CA1E9231  *) 

 *) Dokmunety można pobrać ze strony http://siemens.com/bt/download. 
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Wymiary 117 x 210 x 37 mm (H x W x D) Patrz “Wymiary”, strona 9 
Waga Bez / z opakowaniem + akcesoria 508 g / 566 g 

Przyłącza 

00264

 

Gniazdo RJ45  
na narzędzie 
serwisowe 

Przyporządkowanie 
końcówek 
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Gniazdo RJ45  
do podłączenia 
Desigo PX 
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Złącze do podłączenia modułowego  
sterownika PXC…-U 
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Wymiary 

Wszystkie wymiary wyrażone są w mm.  
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Szablon do wycięcia i 
przewiercenia otworów  

2003  Siemens Switzerland Ltd Może ulec  zmianie


